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_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 1 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

לֹות ֶשַאֲחָריו.ִקְראּו ֶאת הִסיּפּור ֶשִלְפנ    יֶכם, ַוֲענּו ַעל הְשא 

 

ית ְשלּולִּ ה בִּ  ַמֲעשֶׂ
ס את ַהחּוָצה ְוִלְנשֹום ֶאת ִּפנְחָ  ִחיָכה ַלֶגֶשם הִראשֹון ְבקֹוֶצר רּוַח. הּוא ָאַהב ָלצ 

יַח ְמיּוָחד, ֶשָבא ִעם היֹוֶרה.  הֲאִוויר הַרֲעָנן, הָמל א ר 

, ם ֲאפֹוִרים ִכיסּו ֶאת הָשַמִיםינִ יֹום ֶאָחד ִהִגיַע היֹוֶרה. רּוַח ְסָעָרה ָנְשָבה ַבחּוץ, ֲענָ 

ל ָלֶרֶדת.  ְבָרָכהְוֶגֶשם  ח  סה  ים ִש ִנְצַמד ְלִשְמַשת הַחלֹון ְוִהִביט ָבֲאנִָ  ִּפנְחָ

יֶהם. הּוא ִנְזַכר ְבַגְעגּוִעים ַבחֹוֶרף ֶשָעַבר ְכֶשָהָיה ְבִכיָתה ב ַמֲהִריםהְמ  ת  , 'ְלְבָ

ק ִעם הְיָלִדים ַבחּוץ ְלַאַחר  ְוָחַשב ַעל הִמְשָחִקים הִנְפָלִאים ֶשיּוַכל ְלַשח 

ק הֶגֶשם.  ֶשִייָּפס 

ז  סְלַאַחר ֶשָּפַסק הֶגֶשם ִהְזָדר  יתֹו ָהיּוִלְנעֹול ֶאת מַ  ִּפנְחָ  ָגָפיו ְוָרץ ַהחּוָצה. ְלַיד ב 

י ְשלּוִליֹות, הַאַחת ְגדֹוָלה ְוהַאֶחֶרת ְקַטָנה.  רֹו ַלִכיָתה, ְכָבר ָהָיה ַבחּוץםּיִס נִ ְשת   , ֲחב 

ִשיט ִסירֹות נְ ְְיָיר ַבְשלּוִלית הְגדֹוָלה. ְכֶשָרָאה ֶאת  סְוה  ף  ִּפנְחָ ב, ִהְזַדק  ִמְתָקר 

ף לֹו ְלָשלֹום ְוָקָרא: םּיִס נִ  סבֹוא ", נֹופ   , ָנִשיט ִסירֹות ַיַחד!״ִּפנְחָ

ר!״ ָענָ " ס ְבִהְתַלֲהבּות,  הי ש ִלי ַרְעיֹון ַאח   ַנֲעמֹוד ְבתֹוְך הְשלּוִלית הְקַטָנה"ִּפנְחָ

ּפֹוץ ַלְשלּוִלית הְגדֹוָלה.״  ְוִנְקִ

ּוְשנ י הְיָלִדים ָקְפצּו ִמְשלּוִלית  ְבִשְמָחה, ִנִסּיםַרְעיֹון ְמצּוָין!״ ִהְסִכים "

 ִהִתיזּו ַמִים ְוָצֲחקּו. ִלְשלּוִלית,

י, ָמה ַאֶתם עֹוִשים ָכאן? " יֶהם.ז  ה  ֲאחֹור   את הְשלּוִלית ֶשָלנּו!״ ִנְשַמע ְלֶפַתע קֹול מ 

ֶלה ָהיּו אּוִרי  ּוְצִביִקי ִמִכיָתה ד הְקַטָנה, ַוֲאַנְחנּו ַאֶתם ְתַשֲחקּו ַבְשלּוִלית ". 'א 

ק  ַבְשלּוִלית הְגדֹוָלה. ְוַאל ַתְפִריעּו ָלנּו!״ ָאַמר ְצִביִקי. ְנַשח 
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_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 2 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ס. ֲאַנְחנּוֲאָבל " ז ִּפנְחָ  ִהַגְענּו ִראשֹוִנים,״ ִהְתַרג 

ס ּוִמָיד ָקְפצּו ְלתֹוְך הְשלּוִלית  אּוִרי  ּוְצִביִקי ֹלא ִהְקִשיבּו ִלְדָבָריו ֶשל ִּפנְחָ

ֶבר. ההְגדֹולָ   ְוִהִתיזּו ַמִים ְלָכל ע 

ס ְונִס ִים נּו ה  ים ְוֹלא נֶ בִ ִשיֲחקּו ַבְשלּוִלית הְקַטָנה, ַאְך ָהיּו ְמאּוְכזָ  ִּפנְחָ

הִמְשָחק ְכמֹו קֹוֶדם. ְלִצָדם ַבְשלּוִלית הְגדֹוָלה ִשיֲחקּו אּוִרי ּוְצִביִקי ַעִליִזים  מ 

 ְוצֹוֲהִלים.
ף. ַאט ַאט ָהַפְך הִטְפטּוףָכְך ָחְלפּו עֹוד ַכמָ  לּו ְלַטְפט  ח   ה ַדקֹות, ְוִטיּפֹות ֶגֶשם ה 

 הָסמּוְך ְוִהְסַתְתרּו בֹו. ַאְרַבַעת הְיָלִדים יןיָ נְ בִ ְלֶגֶשם ֶשל ַמָמש, ְוהְיָלִדים ָרצּו לַ 

י הְשלּוִליֹות הִמְתַמְלאֹות ַמִים ּוִמ   ְתַחְברֹותָעְמדּו ַיַחד ֶזה ְלַצד ֶזה ְוִהִביטּו ִבְשת 

יזֹו ְשלּוִלית ֲעָנִק "ִלְשלּוִלית ַאַחת.  ס ית!״ ָקָרא ִתְראּו א   בוֹ , ֲאָבל ָחַשב ְבלִ ִּפנְחָ

י י ש ַרק ְשלּוִלית ַאַחת?״"ִבְדָאָגה:  ק, ֲהר  יְך נּוַכל ְלַהְמִשיְך ְלַשח   א 

ִאיר ָבָרק ֶאת הָשַמִים, ְוַאֲחָריו ִנְשַמע ַרַעם ַעז.   : בְקֹול בר   ְך אּוִריְלֶפַתע ה 

אִשית", ַמעשֲ  ה עֹוֶשה"...  ן" ָענּו ְוֻכָלם ְבר  הְיָלִדים ִהְמִשיכּו ַלֲעמֹוד  "!ָאמ 

ה הְשלּוִלית ההֹוֶלֶכת ָלה. ְמרּוָתִקים ְלַמְרא   ּוְגד 

ס ְלַאַחר ֶשָּפַסק הֶגֶשם, ָּפָנה  אּוַלי "ֶאל הְיָלִדים הְגדֹוִלים ְוִהִציַע ַבֲחָשש: ִּפנְחָ

קשַ נְ    כּוָלנּו ַיַחד ַבְשלּוִלית?״ ח 

ָקִדיָמה!" ָקְראּו כּוָלם "

ְבִהְתַלֲהבּות. הְיָלִדים ָקְפצּו 

ִשיטּו  ַבְשלּוִלית, ִהְתָחרּו ֶזה ָבֶזה ְוה 

ִשים ִמַצד ְלַצד.ִסירֹות ְוָעִלים יְ   ב 

 ְפָלָאה!זֹו ָהְייָתה ְשַעת ִמְשָחִקים נִ 

 

 

 

 

 .)108( העיתון היצירתי לילדים, –עיתונלי . (חשוון, תשס״א) 'ור מעשה בשלולית מאת סייפש, חמעובד לפי הסיפ

 .העיתון היצירתי לילדים –עיתונלי כל הזכויות שמורות ל© 



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 3 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 תֹוהְשֵאל

 

ס ַמדּוַע ִחיָכה  .1  ַלֶגֶשם הִראשֹון?ִּפנְחָ

  

  

 

ס ָאַמר  .2 ר!״ַבִסיּפּור ָכתּוב ֶשִּפנְחָ  ְבִהְתַלֲהבּות: ״י ש ִלי ַרְעיֹון ַאח 

ס ?  ָמה ָהָיה הַרְעיֹון ֶשל ִּפנְחָ

  

 

ס ְכֶשָרָאה ֶאת "ַבִסיּפּור ָכתּוב:  .3 ף ִּפנְחָ ב, ִהְזַדק   ...״ִנִסּיםִמְתָקר 

ירּוש הִמיָלה  ְזדַ ָמה ּפ   ?ףֵק הִּ

 

עַ  .1  ִהְתַגְעג 

ר .2  ִהְתַייש 

 בִהְתָקר   .3

זזְ ִה  .4 ר   ְדָ

  



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 4 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ס ְונִס ִיםַבִסיּפּור ָכתּוב שֶ  .4 ק ַרק ִּפנְחָ הִמְשָחק ָּפחֹות ְלַאַחר ֶשָעְברּו ְלַשח  נּו מ   ֶנה 

 ַבְשלּוִלית הְקַטָנה.

ם  נּוַמדּוַע ה   ?ָּפחֹות ֶנה 

 

ף .1 לּו ְלַטְפט  ח   .ִכי ִטיּפֹות ֶגֶשם ה 

הְשלּוִלית .2  .ִכי ִהִתיזּו ֲעל יֶהם ַמִים מ 

ם  .3  .ָדם ְוִהְשַתַעְממּובַ ִשיֲחקּו לְ ִכי ה 

הְשלּוִלית הְגדֹוָלה .4 יְרשּו אֹוָתם מ   .ִכי ג 

 

י הְשלּוִליֹות ִבְזַמן ֶשָכל הְיָלִדים ִהְסַתְתרּו ַבִבנְ  .5  ?ְיָיןָמה ָקָרה ִלְשת 

  

  



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 5 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ס  .א .6 יְך נּוַכל: הּוא ָדַאג ְוָחַשב. יתִק ָרָאה ֶאת הְשלּוִלית הֲענָ ִּפנְחָ  ״א 

ק י י ש ַרק ְשלּוִלית ַאַחת, ְלַהְמִשיְך ְלַשח   ״?ֲהר 

ס ַהִאם ְלַדְעְתֶכם     ?ָהָיה ָצִריְך ִלְדאֹוגִּפנְחָ

 .ַהְסִבירּו ֶאת ְתשּוַבְתֶכם  

  

  

  

 

ק ַיַחד ַבְשלּוִלית .ב ס ָּפָנה ֶאל הְיָלִדים הְגדֹוִלים ְוִהִציַע ַבֲחָשש ְלַשח   ִּפנְחָ

 .יתִק הֲענִָ 

 ?ָחַששַמדּוַע ְלַדְעְתֶכם הּוא 

  

  

  



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 6 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ק ַיַחד. .7 ס ַלְיָלִדים הְגדֹוִלים ְלַשח   ְבסֹוף הִסיּפּור ִהִציַע ִּפנְחָ

ִגיבּו הְיָלִדים הְגדֹוִלים? יְך ה   א 

 

ם ִהְתַבְיישּו. .1  ה 

ם הּוְפְתעּו. .2  ה 

ם ָשְמחּו. .3  ה 

ם ִהְתַרְגזּו. .4  ה 

 

 זֹו ָהְייָתה ְשַעת ִמְשָחִקים ִנְפָלָאה!״"ְבסֹוף הִסיּפּור ָכתּוב:  .8

 ?ַמדּוַע זֹו ָהְייָתה ָשָעה ִנְפָלָאה, ְלִפי הִסיּפּור

 

 .ִכי ָכל הְיָלִדים ִשיֲחקּו ַיַחד .1

 .ִכי הֶגֶשם ִהְפִסיק ָלֶרֶדת .2

 .ִכי הְשלּוִלית ָהְייָתה ְגדֹוָלה .3

ה ִסירֹות ְוָעִליםִכי ָהיּו  .4  .ַבְשלּוִלית ַהְרב 

 
  



 בס"ד

_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 7 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ְשָפָחהַהְשִלימּו ָכל ִמְשָּפט ְבִמיָלה  .9 תֶשל  ֵמאוָֹתה מִּ יָלה המּוְדגֶׂשֶׂ  .המִּ

 

יצוֹתהְיָלִדים ִהְתָחרּו בִ  א.  ַלְשלּוִלית. ְקפִּ

ם ָראּו ֶשִנִסּים ר                             ה   .ָרחֹוק יֹות 

 

ְפסִּ הֶגֶשם  ב. י הִכיָתה ָיְצאּויקהִּ ל, ְוַיְלד   , הַּפֲעמֹון ִצְלצ 

 .                            ל

 

ס ִנְזַכר בַ  ג. יםמִּ ִּפנְחָ  .                           א הִנְפָלִאים ֶשהּו ְשָחקִּ

 ִעם הְיָלִדים ַבָשָנה ֶשָעְבָרה.

 

ב  ד.  ְמַחֶזֶקת ֶאת הגּוף.                            ה ִכי  ָלרּוץְצִביִקי אֹוה 

 

ָלה   .    יֶכם, ְוִכְתבּו נְקּוָדהִקְראּו ֶאת הֶקַטע ֶשִלְפנ   .10    ?  אֹו ִסיַמן ְשא 

 הַמְתִאים. ַבָמקֹום
 

ק ַבְשלּוִלית ֶשלוֹ  ס ָאַמר: "ַכָמה ֲחָבל ֶשָכל ֶאָחד ְמַשח    ִּפנְחָ

ק ַיַחד ִבְשלּוִלית ַאַחת   "ַהִאם נּוַכל ְלַשח 

ק ִאְתָך ְבָמה ֶשִתְרֶצה    "ְצִביִקי ָעָנה: "ֶאְשַמח ְלַשח 
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_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – (ך חרדיחינו) משימות בעברית לכיתה ג

 8 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ירּוש ֶשל הִמיָלה ָהפּוְךֶשָלה  ירּושפֵ ָכל ִמְשָּפט ְבִמיָלה ֶשה ַהְשִלימּו .11 הּפ   מ 

 המּוְדֶגֶשת.
 

ץ  דּוְגָמה: יםהָעִלים ֶשל הע   .ְיֵבשִּ

ץ   .   ְרטּוִבים  הָעִלים ֶשל הע 

 

ירּותֲאָנִשים ָהְלכּו ָבְרחֹוב  .א ְמהִּ  .בִּ

 .                                  ֲאָנִשים ָהְלכּו ָבְרחֹוב

 

ְסַתֵייםהִמְשָחק  .ב  .ַאַחר הָצֳהַרִיים הִּ

 .ַאַחר הָצֳהַרִיים                                    הִמְשָחק

 

יםהָשַמִים ָהיּו  .ג  .מּוָארִּ

 .                                  הָשַמִים ָהיּו

 

יםהְיָלִדים ָהיּו  .ד  .ְמאּוְכָזבִּ

 .                                  הְיָלִדים ָהיּו

 


